


Wat gaan we doen?
• 20.00u: Inloop
• 20.10u: Opening
• 20.15u: Start presentatie
• 21.00u: In groepjes uit elkaar
• 21.30u: Terugkoppeling
• 21.40u: Afsluiting
• 22.00u: Einde



Veranderen



Van Industrieel tijdperk       Kennis/Netwerk tijdperk





Wet Passend Onderwijs
• Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. 

Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en 
rekening houdt met hun beperking.

• Maken wij dit nu al waar in de huidige situatie?
- Nu: leerkracht gestuurd en werken op 3 niveaus in de klas. Enkele 
uitzonderingen mogelijk.
- Wat willen we: - meer kindvolgend

- meer aansluiting bij interesses, onderwijsbehoeften en       
talenten van de kinderen. 



Advies platform onderwijs 2032

Toekomstgericht onderwijs bestaat volgens het platform uit een curriculum waarin leerlingen:

• een vaste basis aan kennis en vaardigheden opdoen, waarmee ze vakoverstijgend leren denken en werken,

• hun kennis en vaardigheden verdiepen en verbreden, met hun eigen mogelijkheden en interesses als leidraad,

• zich als persoon vormen waar het gaat om de ontwikkeling van hun identiteit, hun creativiteit en een gezonde 
leefstijl.

Maken wij dit nu al waar in de huidige situatie?
- Nu: We werken voor elk vak met een aparte methode
- Wat willen we: - meer vakoverstijgend denken en werken

- leerling meer autonoom maken, eigen keuzes leren maken.



21e eeuwse vaardigheden
21st century skills is een verzamelterm voor een aantal algemene competenties die belangrijk zijn in 
de huidige kennis- en netwerksamenleving.

• Kritisch denken - Creatief  denken

• Probleem oplossen - Computational thinking

• Informatie vaardigheden - ICT-basisvaardigheden

• Mediawijsheid - Communiceren

• Samenwerken - Sociale en culturele vaardigheden (burgerschap)

• Zelfregulering

Maken wij dit nu al waar in de huidige situatie?

- Nu: Leerlingen voeren opdrachten uit de methodes vaak alleen en schriftelijk uit.
- Wat willen we: - het onderwijs meer betekenisvol maken en vanuit ‘echte’ problemen leren  

oplossen, waarbij veel van bovenstaande vaardigheden geoefend worden.



Wat betekent dat voor uw kind in de toekomst?

Wanneer uw kind van OBS De Duizendpoot afkomt na groep 8:
• Heeft hij/zij voldoende kennis en vaardigheden van taal, rekenen en spelling.
• Weet hij/zij waar zijn interesses en talenten liggen.
• Kan hij/zij eigen keuzes maken
• Ziet hij/zij verbanden tussen de vakken onderling. 
• Denkt hij/zij kritisch na, kan problemen oplossen, weet hoe hij/zij met 

verschillende media om moet gaan, kan hij/zij samenwerken, kan hij/zij buiten de 
kaders denken, heeft hij/zij basisvaardigheden van ict en weet hoe hij zij ict kan 
inzetten om vragen te beantwoorden. 



Hoe ziet dit onderwijs er in de praktijk uit?
Dat is onze zoektocht!

In 4 jaar willen we richting geven aan goed, vernieuwend onderwijs, dat past binnen alle 
kaders vanuit de regering.





Onze waarden en overtuigingen

Waarden

Overtuigingen
•We geloven dat ieder mens goed is zoals hij is en gaan uit van het positieve;
•We gaan ervan uit dat mensen verschillen en ieder talentvol is;
•We doen het samen, iedereen hoort erbij en doet ertoe;
•We werken met hoofd, hart en handen;
•We zijn van nature nieuwsgierig en leergierig;
•We hebben ruimte nodig om te DOEN (ontdekken, ervaren, spelen, onderzoeken, beleven); 
•We zijn eigenaar van en verantwoordelijk voor ons eigen leren;
•We vinden het proces belangrijker dan het product. 

2.1 Onze waarden.



Onze missie en visie

Missie
De Duizendpoot wil een veilige, sprankelende school zijn waar je je welkom voelt en waar ieder de kans krijgt 
het beste uit zichzelf te halen. We willen dat onze kinderen als vormgevers van de toekomst een positieve bijdrage kunnen 
leveren aan de samenleving.

Visie
Op onze school gaan we ervan uit dat ieder kind uniek en gelijkwaardig is en erkennen en accepteren we dat kinderen 
verschillen. Het kind met al zijn talenten en mogelijkheden zien we dan ook als uitgangspunt voor ons onderwijs. Vanuit 
een positieve grondhouding leren we van en met elkaar. Samen gaan we voor een optimale en brede ontwikkeling van élk 
kind, waarbij we inzetten op welbevinden, vaardigheden (persoonlijke en sociale vaardigheden), kennis (brede algemene 
ontwikkeling) en inzichten (talenten en passies ontdekken en ontwikkelen). 



Onze ouders

Wat vinden jullie belangrijk voor uw kind(eren) op school?

• Wanneer komt uw kind enthousiast thuis met iets wat hij/zij geleerd heeft?

• Wat zou u graag anders zien voor uw kind? Waar loopt uw kind tegenaan op 
school?



Aan de slag!

• Kies een tafelgroepje

• Probeer de 2 vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.



Eerste terugkoppeling

• Wat is er in de groepjes besproken?





(Dit gebeurt in een periode van ongeveer 2/3 maanden)

Betrekken:
- Leerlingenraad
- Ouders
- Leerkrachten



Op naar 2020!

Tot 2020 gaat het team van OBS De Duizendpoot:

• Plannen maken voor alle klassen (ook groepsoverstijgend) en de eerste stap zetten. 

• De gemaakte stap evalueren mbv leerkrachten, klankbord ouders en leerlingenraad 

• Opnieuw stap zetten en bijgesteld plan uitvoeren.

• Mbv de herhalende stappen, steeds meer richting geven aan een andere uitvoering 
van onderwijs binnen dezelfde kwaliteitsnormen. 

• Ouders op de hoogte houden van deze ontwikkelingen. 



Op naar 2020!



Enthousiast geworden?
• Vindt u het leuk mee te denken en gerichte vragen van ons te beantwoorden? 

Meld u dan aan voor de klankbordgroep! Aanmelden bij Ilona: 
ilonasuijkerbuijk@obsduizendpoot.nl

• Volg de ontwikkelingen op school en in de klas via de nieuwe vlog en via 
facebook OBS De Duizendpoot. De nieuwsbrief, ouderportaal en de website 
blijven natuurlijk ook up to date.

mailto:ilonasuijkerbujk@obsduizendpoot.nl
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